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JAN PATOČKA
(1907-1977)

VĚDECKÁ KNIHOVNA
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
v ÚSTÍ NAD LABEM

110. výročí narození
Český filozof, estetik, překladatel, historik
Datum narození: 1. června 1907 v Turnově
Datum úmrtí: 13. března 1977 v Praze
Studium:
1925 Reálné gymnázium v Praze
1932 FF UK obor čeština, francouzština a filozofie
1928-1929 studium na pařížské Sorbonně
1932-1933 studium na univerzitě v Berlíně a ve Freiburgu

Biografie:
Při studiích v zahraničí navázal kontakty s Edmundem
Husserlem a s Martinem Heideggerem. Po studiích se stal
středoškolským profesorem v Praze, později přednášel na
UK. V roce 1972 byl penzionován a začal vést soukromé
bytové semináře. V roce 1976 se připojil k protestu proti
pronásledování hudebníků skupiny The Plastic People of the
Universe. Byl jedním z prvních mluvčích Charty 77. V této
funkci se v březnu 1977 setkal s nizozemským ministrem
zahraničí Maxem van der Stoelem při jeho oficiální návštěvě
Prahy; po následujících policejních výsleších musel být
převezen do nemocnice, kde zakrátko podlehl mozkové
mrtvici. Za Patočkova života mohla vyjít doma jen malá část
jeho díla. Pětisvazkový výbor vyšel v Německu v 80. letech.
Několik knih bylo přeloženo do francouzštiny, angličtiny,
italštiny, španělštiny a řady dalších jazyků. Od r. 1996
vychází česky jeho dílo v nakladatelství OIKOYMENH v edici
Sebrané spisy Jana Patočky. R. 1991 byl vyznamenán
Řádem T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. Na rodném
domě v Turnově (Sobotecká 242) je umístěna pamětní
deska. Akademie věd ČR udílí medaili Jana Patočky a

společně s Univerzitou Karlovou spravuje jeho archiv.

V NAŠÍ KNIHOVNĚ JE MOŽNÉ SI VYPŮJČIT:
PATOČKA, Jan: Evropa a doba poevropská; Fenomenologické spisy; Češi; Co jsou Češi?; Umění
a čas; Tři studie o Masarykovi; Lovaňské přednášky
KOHÁK, Erazim: Jan Patočka – filosofický životopis
REZEK, Petr: Jan Patočka a věc fenomenologie
BLECHA, Ivan: Jan Patočka
CHVATÍK, Ivan: Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie
Seznam výročí narození (*) a úmrtí (+) osobností spjatých
s našimi dějinami, vědou, kulturou, technikou a dalšími
oblastmi najdete na: http://libri.cz/databaze/kalendarium/

